
UCHWAŁA NR XXX/178/2021 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.) oraz art. 6r ust.3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.) oraz po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach - Rada Gminy Baranów 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Baranów 
oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości  opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za opłatę uiszczoną przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 
gminy Baranów, będzie odbierana lub przyjmowana każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych na 
nieruchomości, zebranych w sposób i na zasadach określonych w  Regulaminie  utrzymania czystości 
i porządku na obszarze gminy Baranów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Ogranicza się ilość przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) zużytych opon (bez felg)  do 4 sztuk  w ciągu roku kalendarzowego z jednego gospodarstwa domowego; 

2) odpadów budowlanych w postaci gruzu do 300 kg z jednego gospodarstwa domowego w danym roku 
kalendarzowym; 

3) rozbiórkowych odpadów budowlanych innych niż gruz do 1m³  lub 200 kg z jednego gospodarstwa 
domowego w danym roku kalendarzowym. 

3. Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali posiadanie  
kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. Ustala się, że w ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Baranów będzie ponosić koszty wyposażenia nieruchomości  w worki do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast nie będzie ponosić kosztów wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym. 

§ 4. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości 
wskazanych: 

1) papier - raz na dwa miesiące; 

2) szkło - raz na dwa miesiące; 

3) metale i tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu; 

4) bioodpady - jeden raz w miesiącu; 

5) popiół – jeden raz w miesiącu w okresie od października do maja; 

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz w miesiącu. 

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez 
właścicieli  nieruchomości oraz odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny odbierane dwa razy w roku, w terminie podanym odpowiednio wcześniej  do publicznej 
wiadomości albo przewożone własnym transportem do Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
w godzinach jego otwarcia. Przekazywany do odbioru sprzęt elektroniczny i elektroniczny musi być 
kompletny. 

3. Kosze uliczne powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
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§ 5. 1. Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 
w Baranowie, ul. Cmentarnej. 

2. W zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu 
selektywnej zbiórki można dostarczyć: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony (nie dotyczy opon z działalności gospodarczej),  odpady budowlane 
i rozbiórkowe, chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych i opakowania po nich oraz tekstylia i odzież. 

3. W PSZOK nie będą przyjmowane bioodpady, gdyż gmina zapewnia odbieranie ich w całości z miejsc 
wytwarzania, od właścicieli nieruchomości nie korzystających z kompostownika, w zamian za opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4. W PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane oraz właściwie zabezpieczone przed 
zmieszaniem i zanieczyszczeniem. 

5. Transport odpadów do PSZOK i rozładunek  zapewnia właściciel nieruchomości we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

6. Przyjęcie odpadów odbywa się przez pracownika PSZOK. 

7. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi odbierania odpadów: 

1) w  każdy piątek od  godz.10.00 do godz. 14.00, 

2) w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 8.00 do godz. 12.00. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać 
do Urzędu Gminy Baranów osobiście, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonane niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 2 dni roboczych od dnia zaistnienia sytuacji niewłaściwego świadczenia usług. Zgłoszenie powinno 
zawierać dane zgłaszającego oraz opis i miejsce zdarzenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XX/126/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 6648). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów 

 
 

Stanisław Antoniewicz 
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